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Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. 

• Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 

Αρθρο 1 
Γενικές διατάξεις 

1.Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) κατά την 
έννοια του άρθρου 2 του ν. 3549/2007 (ΦΕΚ 69 Α') έχουν 
την ευθύνη για το σχεδιασμό και την οργάνωση των 
μεταπτυχιακών σπουδών στην Ελλάδα και χορηγούν 
Μεταπτυχιακά Διπλώματα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.). Τα Πανε
πιστήμια έχουν επιπλέον την αρμοδιότητα να χορηγούν 
Διδακτορικά Διπλώματα (Δ.Δ.). 

2. Τμήματα των Α.Ε.Ι. μπορούν να οργανώνουν αυτοδύ
ναμα ή να συνδιοργανώνουν μεταξύ τους ή με ομοταγή 
ιδρύματα του εξωτερικού Προγράμματα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Π.Μ.Σ.) γ ια τη χορήγηση Μ.Δ.Ε. Απαραίτητη-
προϋπόθεση^για την υποβολή αιτήματος έγκρισης Π.Μ.Σ. 
προς το"Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 
είναι η συνυποβολή της έκθεσης αξιολόγησης του οικεί
ου Τμήματος, συμφωνάνε το ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189 Α'), 
από την οποία προκύπτει η ύπαρξη τών απαραίτητων 
προϋποθέσεων για τη λε ιτουργία του Προγράμματος. 

3. α) Τα Π.Μ.Σ. αποσκοπούν στην περαιτέρω προαγωγή 
της επιστημονικής γνώσης και των τεχνών και στην 
προώθηση της έρευνας με συνεκτίμηση των αναγκών 
ανάπτυξης της χώρας. 

β) Π.Μ.Σ. οργανώνονται μόνο σε Τμήματα, στα οποία 
παρέχονται προπτυχιακές σπουδές, και αναφέρονται 
στις ίδιες ή σε συναφείς ε ιδικότητες με τα γνωστικά 
αντικείμενα του οικείου Τμήματος. 

γ) Κατ" εξαίρεση Γενικά Τμήματα Α.Ε.Ι. μπορούν να 
οργανώνουν αυτοδύναμα Π.Μ.Σ. σύμφωνα με την πα
ράγραφο 2 του άρθρου αυτού. Τα προγράμματα αυτά 
που ήδη οργανώθηκαν και λειτουργούν κατά το χρόνο 
ενάρξεως ισχύος του παρόντος νόμου θεωρούνται ότι 
λειτουργούν νομίμως από της συστάσεως τους σε Γε
νικά Τμήματα Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. 

Άρθρο 2 
Όργανα Π.Μ.Σ. 

Για την οργάνωση και λε ιτουργία των Π.Μ.Σ. αρμόδια 
όργανα είναι τα εξής: 

α) Η Συνκλητοο Ειδικής Σύνθεσπο ή η Συνέλευση Ει
δικής Σύνθεσης (Σ.Ε.Σ.) του Ιδρύματος, η οποία περι
λαμβάνει τ α μέλη Δ.Ε.Π. ή Ε.Π., που με οποιαδήποτε 
ιδιότητα είναι μέλη τους, και δυο (2) εκπροσώπους των 
μεταπτυχιακών φοιτητών. Τα όργανα αυτά είναι αρμόδια 
για κάθε θέμα διοικητικού ή οργανωτικού'χαρακτήρα 
που σχετ ίζετα ι με τ ις μεταπτυχιακές σπουδές. 

β) Η Γενική' Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσπο (Γ.Σ.Ε.Σ.) του 
οικείου Τμήματος, η οποία απαρτίζεται από τον Πρόε
δρο ή Προϊστάμενο του Τμήματος,, τα μέλη Δ.Ε.Π. ή Ε.Π. 
της Γενικής Συνέλευσης ή Συνέλευσης του Τμήματος 
και δύο (2) εκπροσώπους των μεταπτυχιακών φοιτητών 
του Τμήματος. Η Γ.Σ.Ε.Σ. είναι αρμόδια για την κατάρ
τιση και ε ισήγηση προτάσεων γ ια Π.Μ.Σ., τον ορισμό 
των μελών των συμβουλευτικών επιτροπών, των εξε
ταστικών επιτροπών, της συντονιστικής επιτροπής, την 
απονομή μεταπτυχιακών διπλωμάτων, τη συγκρότηση 
των επιτροπών επιλογής ή εξέτασης των υποψήφιων 
μεταπτυχιακών φοιτητών, καθώς και για κάθε άλλο θέμα 
που προβλέπεται από επί μέρους διατάξεις. Σε κάθε 
περίπτωση διατμηματικού Π.Μ.Σ., τ ι ς αρμοδιότητες της 
ΓΣ.Ε.Σ. ασκεί Ειδική Διατμηματ ική Επιτροπή (EAEJ, n 
οποία συγκροτε ίτα ι από μέλη των αντίστοιχων Γενικών 
Συνελεύσεων ή Συνελεύσεων των οικείων Τμημάτων, τα 
οποία εκλέγοντα ι από τη Γ.Σ.Ε.Σ. κάθε Τμήματος. 

γ) Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ., η οποία 
απαρτίζεται από μέλη Δ.Ε.Π. ή Ε.Π. του Τμήματος, τα 
οποία έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο ή την επίβλε
ψη διδακτορικών διατριβών και τα οποία ορίζονται από 
τη Γ.Σ.Ε.Σ. Η Σ.Ε. είναι αρμόδια για την παρακολούθηση 
και το συντονισμό λε ιτουργίας του προγράμματος. 

δ) Ο Διευθυντήο για κάθε Π.Μ.Σ. προεδρεύει της Σ.Ε., 
ορίζεται με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος ή στην 
περίπτωση διατμηματ ικού Π.Μ.Σ., της Ε.Δ.Ε., για διετή 
θητεία με δυνατότητα ανανέωσης και μπορεί να α σ κ ε ί 
τα καθήκοντα του με μερική απαλλαγή από τ ις διδα
κτικές του υποχρεώσεις. 

Ο Διευθυντής ανήκει στη βαθμίδα του Καθηγητή ή 
Αναπληρωτή Καθηγητή , ε ίναι τ ο υ ιδίου ή συναφούς 
γνωστικού αντ ικε ιμένου με το γνωστ ικό αντ ικε ίμενο 
του Π.Μ.Σ., προεδρεύει της Ε.Δ.Ε. στην περίπτωση δι
ατμηματικού Π.Μ.Σ. και ασκε ί τα καθήκοντα που ορίζει 
ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ιδρύματος 
που προβλέπετα ι στο άρθρο 3 τ ο υ παρόντος, και ο 
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εσωτερικός κανονισμός του Ιδρύματος. Το Τμήμα στο 
οποίο ανήκει το Π.Μ.Σ. αναλαμβάνει και τη διοικητική 
υποστήριξη του προγράμματος στην περίπτωση δια-
τμηματικού Π.Μ.Σ. για το αντίστοιχο διάστημα. 

Ο Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών εισηγείται 
στη Γ.Σ.Ε.Σ. ή στην Ε.Δ.Ε. κάθε θέμα που αφορά στην 
αποτελεσματική εφαρμογή του Π.Μ.Σ. 

ε) Ο Αντιπρύτανης ή ο Αντιπρόεδρος Ακαδημαϊκών 
ΥΤΤουεσεων καύε Ιόρύματος έχει την εποπτεία και το 
γενικότερο συντονισμό των μεταπτυχιακών σπουδών, 
σε επίπεδο Ιδρύματος. 

Αρθρο 3 
Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών 

1. Τα Ιδρύματα στα οποία λειτουργούν Π.Μ.Σ: εκδίδουν 
Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών, ο οποίος καταρτί-
ζεται από το Πρυτανικό Συμβούλιο ή το Συμβούλιο Τ.Ε.Ι., 
εγκρίνεται από τη Σ.Ε.Σ. και κοινοποιείται στο Υπουρ
γείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ο Κανονισμός 
Μεταπτυχιακών Σπουδών αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 
του Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας του Ιδρύματος, 
στον οποίο και ενσωματώνεται. f ] 

2. Ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών'περιλαμ
βάνει ιδίως τη δομή και τους κανόνες λειτουργίας των 
Π.Μ.Σ., τον αριθμό και τον τρόπο επιλογής trcovj εισακτέ
ων στα Π.Μ.Σ., τα κριτήρια γλωσσομάθειας, κ|αθώς και 
τις διαδικασίες αναστολής φοίτησης, τις προϋποθέσεις 
για τη χορήγηση υποτροφιών, την ανώτατη διάρκεια 
φοίτησης και τις διαδικασίες παράτασης, αναστολής 
και επανέναρξης των μεταπτυχιακών σπουδών, τις ελά
χιστες διδακτικές ώρες των μεταπτυχιακών μαθημάτων 
ανά εξάμηνο και τις απαραίτητες πιστωτικές μονάδες 
σύμφωνα με το ν. 3374/2005, τον τρόπο αναπλήρω
σης τους, τη διάρκεια των εξεταστικών περιόδων, τα 
αναλυτικά προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών, τις 
υποχρεώσεις για τη λήψη του διπλώματος, τις διαδι
κασίες αναθεώρησης των Π.Μ.Σ., τον ανώτατο αριθμό 
μαθημάτων στα οποία μπορεί να εγγραφεί κάθε μετα
πτυχιακός φοιτητής ανά εξάμηνο, το χαρακτηρισμό των 
μαθημάτων και τα τυχόν προαπαιτούμενα μαθήματα, 
τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από άλλα 
Τμήματα, τις κατευθύνσεις, την έκταση και το περιεχό
μενο των μεταπτυχιακών μαθημάτων, τη δυνατότητα 
μερικής φοίτησης, τους κανόνες εξετάσεων και αξιολό
γησης των επιδόσεων των μεταπτυχιακών φοιτητών, τα 
κριτήρια αξιολόγησης με έμφαση στον περιοδικό έλεγχο 
της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου, τις διαδικασί
ες αξιολόγησης των μαθημάτων και των διδασκόντων 
από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και τα συλλογικά 
όργανα, το τελετουργικό αποφοίτησης, τον τύπο των 
μεταπτυχιακών και διδακτορικών διπλωμάτων και την 
καθομολόγηση των διδακτόρων, τον τύπο του Παραρτή
ματος Διπλώματος σύμφωνα με το ν. 3374/2005, καθώς 
και ζητήματα τεχνολογικής και οικονομικής υποστήριξης 
των Π.Μ.Σ. και ειδικής γραμματειακής κάλυψης των ανα
γκών τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα. 

3. Με απόφαση της Σ.Ε.Σ. του οικείου ή των οικείων 
Ιδρυμάτων, μετά από γνώμη της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος 
ή της Ε.Δ.Ε., μπορεί να προβλέπεται η καταβολή διδά
κτρων και το ύψος αυτών για τους μεταπτυχιακούς 
φοιτητές συγκεκριμένου προγράμματος. 

Αρθρο 4 
Εισακτέοι στα Π.Μ.Σ. - Διαδικασίες επιλογής 

1. α) Στα Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. της 
ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της 
αλλοδαπής. Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών 
γίνεται κυρίως με συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων: το 
γενικό βαθμό του πτυχίου, τη βαθμολογία στα προπτυ
χιακά μαθήματα που είναι σχετικά με τα μαθήματα του 
Π.Μ.Σ., την επίδοση σε διπλωματική εργασία, όπου αυτή 
προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο και την τυχόν 
ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου. 

β) Η Γ.Σ.Ε.Σ. του οικείου Τμήματος καθορίζει με από
φαση της τις λεπτομέρειες εφαρμογής των κριτηρίων 
αυτών, τον ορισμό συμπληρωματικών κριτηρίων ή τη 
διεξαγωγή εξετάσεων και συνεντεύξεων, τα αποτελέ
σματα των οποίων συνεκτιμώνται κατά την επιλογή. 

2. Η επιλογή των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. γίνεται από 
επιτροπή μελών Δ.Ε.Π. ή Ε.Π. του οικείου Τμήματος, που 
συγκροτείται με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. Ο πίνακας επιτυ
χόντων επικυρώνεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. 

3. Σε κάθε Π.Μ.Σ. επιπλέον του αριθμού εισακτέων, 
γίνεται δεκτός ένας (1) υπότροφος του Ιδρύματος Κρα
τικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) που πέτυχε στο σχετικό δια
γωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού του γνω
στικού αντικειμένου του Π.Μ.Σ. και ένας (1) αλλοδαπός 
υπότροφος του Ελληνικού Κράτους. Με απόφαση της 
Γ.Σ.Ε.Σ. ή της Ε.Δ.Ε. ο αριθμός των υποτρόφων μπορεί 
να αυξάνεται. 

Αρθρο 5 
Διδάσκοντες στα Π.Μ.Σ. - Επιβλέποντες 

1. α) Τη διδασκαλία των μαθημάτων και τις ασκήσεις 
στα Π.Μ.Σ. μπορούν να αναλαμβάνουν: 

αα) Μέλη Δ.Ε.Π. ή Ε.Π. του οικείου Τμήματος ή άλλων 
Τμημάτων του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι., αποχωρήσαντες λόγω 
ορίου ηλικίας καθηγητές, επισκέπτες καθηγητές, ειδι
κοί επιστήμονες ή διδάσκοντες βάσει του π.δ, 407/1980 
(ΦΕΚ 112 Α'), οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού δι
πλώματος. 

αβ) Ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών ιδρυμά
των της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, οι οποίοι είναι 
κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και έχουν επαρκή επι
στημονική συγγραφική ή ερευνητική δραστηριότητα. 

α γ) Επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους, οι οποίοι 
διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία 
στο γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. 

β) Με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. μπορεί να ανατίθεται επι
κουρικό έργο σε διδάσκοντες βάσει του π.δ. 407/1980 
ή σε Καθηγητές Εφαρμογών των Τ.Ε.Ι. και της Α.Σ.ΠΑΙ. 
Τ.Ε., οι οποίοι κατέχουν τα εκ του νόμου προβλεπόμενα 
τυπικά προσόντα, εφόσον η δυνατότητα αυτή προβλέ
πεται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του 
Ιδρύματος. 

2. Τα μέλη Δ.Ε.Π. και Ε.Π. δεν επιτρέπεται να απα
σχολούνται αποκλειστικά σε Π.Μ.Σ., όπως ειδικότερα 
ορίζεται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του 
οικείου Ιδρύματος. 

3. Η διδασκαλία των μαθημάτων και των ασκήσεων του 
Π.Μ.Σ. ανατίθεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. με απόφαση της, ύστε
ρα από εισήγηση της Γενικής Συνέλευσης των μελών 
Δ.Ε.Π. ή Ε.Π. του Τμήματος. Ειδικότερες προϋποθέσεις 
ανάθεσης διδασκαλίας και ασκήσεων ορίζονται στον 
Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ιδρύματος. 



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2915 

fi mi/ 

4. Για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή, ο οποίος παρα
κολουθεί Π.Μ.Σ. που απονέμει Μ.Δ.Ε., ορίζεται από τη 
Γ.Σ.Ε.Σ., ύστερα από πρόταση της Σ.Ε., ένα μφώο μέ
λος Δ.Ε.Π. ή Ε.Π. ως επιβλέπων. ίΗ Σ.Ε. και ο επιβλέπων 
έχουν την ευθύνη της παρακολούθησης και του ελέγχου 
της πορείας των σπουδών του μεταπτυχιακού φοιτητή. 
Ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών ιδρυμάτων, οι 
οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, ή άλλα 
μό^ώα μέλη Δ.Ε.Π. ή Ε.Π. μπορεί να ορίζονται συνεπι-
βλέποντες του μεταπτυχιακού φοιτητή. Για την εξέταση 
της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ορίζεται 
από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος τριμελής επιτροπή, στην 
οποία συμμετέχουν ο επιβλέπων και δύο (2) άλλα μέλη 
Δ.Ε.Π. ή Ε.Π. ή ερευνητές των βαθμίδων Α', Β' ή Γ, οι 
οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. Τα μέλη 
της επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επι
στημονική ειδικότητα με το γνωστικό αντικείμενο του 
προγράμματος. 

Άρθρο 6 "ι 
Διάρθρωση -Έγκριση Π.Μ.Σ. της ημεδαπής 

1. α) Τα Π.Μ.Σ. καταρτίζονται από τη Γ.Σ.Ε.Σ, του οικείου 
Τμήματος που διαθέτει την απαραίτητη κτιριακή-υλι-
κοτεχνική υποδομή και το απαραίτητο διδακτικό και 
λοιπό προσωπικό και υποβάλλονται για έγκριση στη 
Σ.Ε.Σ. του Ιδρύματος. jj 

β) Στο Π.Μ.Σ. μπορεί να μετέχουν περισσότερα του 
ενός Τμήματα του ίδιου ή άλλων Α.Ε.Ι. ή αναγνωρισμένα 
ερευνητικά Ιδρύματα της ημεδαπής. 

Στην περίπτωση διατμηματικου ή διιδρυματικού Π.Μ.Σ. 
το πρόγραμμα καταρτίζεται από όλα τα συνεργαζόμε
να Τμήματα και εγκρίνεται από τις Σ.Ε.Σ. των οικείων 
Ιδρυμάτων.. , 

Στην περίπτωση διατμηματικου ή διιδρυματικού Π.Μ.Σ. 
καταρτίζεται Ειδικό-Πρχιττόκολλο Συνεργασίας (Ε.Π.Σ1_ 
μεταξύ των συνεργαζόμενων Τμημάτων το οποίο εγκρί
νεται από τις οικείες Σ.Ε.Σ^τωγ, Πανεπιστημίων Q_IQ_ 

στ) Για την απονομή Μ.Δ.Ε. απαιτείται η επιτυχής 
εξέταση στα προβλεπόμενα από το οικείο πρόγραμ
μα μαθήματα, σε συνδυασμό με τη συμμετοχή του με
ταπτυχιακού φοιτητή στο σύνολο των εκπαιδευτικών 
και ερευνητικών δραστηριοτήτων κατά τα ειδικότερα 
οριζόμενα στο πρόγραμμα και στον Κανονισμό Μετα
πτυχιακών Σπουδών. 

2. Το Σχέδιο Π.Μ.Σ. περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής 
στοιχεία που εξετάζονται από τη Σ.Ε.Σ.: 

α) Το αντικείμενο και το σκοπό του προγράμματος. 
β) Το είδος των μεταπτυχιακών τίτλων που απονέμονται 
γ) Τις κατηγορίες των πτυχιούχων που γίνονται δεκτές. 
δ) Τη χρονική διάρκεια για τη χορήγηση των τίτλων. 
ε) Τα μαθήματα, τη γλώσσα διδασκαλίας, τη διδακτική 

και ερευνητική απασχόληση των μεταπτυχιακών φοι
τητών, τις πρακτικές ασκήσεις και κάθε άλλου είδους 
δραστηριότητα, καθώς και τις πιστωτικές μονάδες σύμ
φωνα με το ισχύον ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και 
συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. 

στ) Τον αριθμό των μεταπτυχιακών φοιτητών, τις δυ
νατότητες και τις ανάγκες του οικείου Τμήματος σε 
προσωπικό και υλικοτεχνική υποδομή για την απρόσκο
πτη λειτουργία του προγράμματος. 

ζ) Τη χρονική διάρκεια λειτουργίας του Π.Μ.Σ. και ανα
λυτικά το κόστος της αναγκαίας υλικοτεχνικής υποδομής, 
της λειτουργίας και τις πηγές χρηματοδότησης του. 

η) Την έκθεση αξιολόγησης σύμφωνα με την παρ. 2 
του άρθρου 1 του παρόντος νόμου. 

3. Η τελική έγκριση του Π.Μ.Σ, γίνεται με απόφαση 
του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
Μόνο επί των στοιχείων στ', ζ' και η' του προγράμματος 
ασκεί ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 
ουσιαστικό έλεγχο. 

Με πρόταση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος και έγκριση 
της Σ.Ε.Σ. μπορεί να γίνεται τροποποίηση του προγράμ

ματος των μαθημάτων και ανακατανομή μεταξύ των 
αντίστοιχα όργανα~5ϊόΓκησης των T.E.I. Kgijpxc^AXOAL εξαμήνων. 
Τ.Ε, και onrtTonoicT καθορίζοντα 4. Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμά-
υ π ο χ ρ ^ ώ σ ε ι ^ ά ^ ν ή μ ^ χρηματοδοτεί κατά προτεραιότητα Π.Μ.Σ., τα οποία 
πρ(κτ©πικόϊΓϊ^ ο αριθμος_ΐίαν_ εντάσσονται στο πλαίσιο επιστημονικών τομέων προ-
M_§XcivLJJK-&Su^ στην τεραιότητας, που έχου\/ καθορισθεί με αποφάσεις του 
onoigjtmooGtentixmjia^ εκλογής 
Διευθυντή ο οποίος είναι μέλος της Ε.Δ.Ε. και γενικά κάθε 
θέμα που κρίνεται αναγκαίο- σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία για την εύρυθμη λειτουργία του Π.Μ.Σ. 

Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, για την 
προώθηση θεμάτων εθνικού ενδιαφέροντος ή στρατηγι
κής σημασίας, την προστασία του φυσικού και πολιτιστι
κού περιβάλλοντος, την ενίσχυση των ανθρωπιστικών 

f Μελίτης Ε.Δ.Ε. ορ^ζσ^το^^ σπουδών, την ικανοποίηση κοινωνικών και οικονομικών 
ή Ε.Π. αντιστριχαυ_η-συναφούς γνωστικΌύ-αντικεΐμίνοΰΤ 

γΓΚάθε Π.Μ.Σ. καταλήγει στην απονομή Μ.Δ.Ε. και δι
αρκεί τουλάχιστον ένα πλήρες ημερολογιακό έτος. Εφό
σον προβλέπεται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών, η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία μπορεί 
να αντικαθίσταται με άλλον πρόσφορο επιστημονικό 
τρόπο που κρίνεται τεκμηριωμένα ότι ισοδυναμεί με την 
εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. 

δ) Ο ανώτατος χρόνος απόκτησης Μ.Δ.Ε. ορίζεται σύμ
φωνα με τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών. Σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις, μπορεί να δοθεί αναστολή φοί
τησης μέχρι δώδεκα (12) μήνες με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. 

ε) Σε περίπτωση λειτουργίας Π.Μ.Σ. μερικής φοίτη
σης, η διάρκεια του πρέπει να είναι τουλάχιστον κατά 
ένα εξάμηνο μεγαλύτερη από αυτή των Π.Μ.Σ. πλήρους 
φοίτησης. 

αναγκών ή άλλων λόγων εθνικών προτεραιοτήτων. Με 
απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευ
μάτων καθορίζονται επίσης εκάστοτε η διαδικασία, οι 
όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης κάθε επί μέρους 
χρηματοδότησης. 

Αρθρο 7 
Διάρκεια Π.Μ.Σ. 

1. Η διάρκεια λειτουργίας ενός Π.Μ.Σ. είναι το πολύ 
οκτώ (8) έτη και προβλέπεται στην εγκριτική υπουργι
κή απόφαση. Το αργότερο το τελευταίο εξάμηνο του 
χρόνου λειτουργίας του, με απόφαση της Σ.Ε.Σ. μετά 
από πρόταση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος, μπορεί να ζη
τείται παράταση της λειτουργίας του για συγκεκριμένο 
χρονικό διάστημα που καθορίζεται κάθε φορά με την 
ίδια απόφαση. 
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2. Για την έκδοση της υπουργικής απόφασης παράτα
σης του Π.Μ.Σ., πρέπει να έχει προηγηθεί απαραίτητα 
αξιολόγηση του προγράμματος, σύμφωνα με το άρθρο 
3 του παρόντος νόμου. Στην περίπτωση που δεν έχει 
ολοκληρωθεί η αξιολόγηση για λόγους αντικειμενικούς, 
η λειτουργία του Π.Μ.Σ. μπορεί να παρατείνεται το πολύ 
για ένα (1) ακόμη έτος, μετά από ειδική έκθεση του 
Διευθυντή του προγράμματος, με την οποία γίνεται 
συνολική αποτίμηση του έργου που επιτελέστηκε και 
αναφέρονται ο βαθμός ικανοποίησης των στόχων που 
είχαν τεθεί, οι λόγοι που επιβάλλουν την (ιαράτασή του, 
η βιωσιμότητα του και γενικά στοιχεία που αιτιολογούν 
την αναγκαιότητα της παράτασης. | 

Άρθρο 8 Ι 
Πόροι των Π.Μ.Σ. - Διαχείριση εσόδων 

1. α) Πόροι των Π.Μ.Σ. μπορεί να είναι δωρεές, παρο
χές, κληροδοτήματα, χορηγίες φορέων του δημοσίου ή 
ιδιωτικού τομέα γενικά, νομικών ή φυσικών προσώπων 
ή πόροι από ερευνητικά προγράμματα, κοινοτικά προ
γράμματα, επιχορηγήσεις του κρατικού προϋπολογι
σμού και δίδακτρα. ' 

β) Τα Π.Μ.Σ. δικαιούνται χρηματοδότησης από τον τακτι
κό προϋπολογισμό σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 
έγκρισης τους, η οποία καθορίζει τους όροιί*ς και τις προ
ϋποθέσεις χρηματοδότησης τους βάσει κριΐηρίων ποιότη
τας και των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης του οικείου 
Τμήματος σύμφωνα με το ν. 3374/2005 και του καθενός 
Π.Μ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 3 του παρόντος νόμου. 

2. Η διαχείριση των εσόδων των Π.Μ.Σ. γίνεται από 
τον Ειδικό Λογαριασμό ΚονδυλίωνΊΞρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) και 
κατανέμονται ως εξής: 

α) 65% για λειτουργικά έξοδα του προγράμματος και 
για αμοιβές - αποζημιώσεις του διδακτικού, τεχνικού και 
διοικητικού προσωπικού για εργασία που υπερβαίνει τις 
κατά νόμο υποχρεώσεις τους, καθώς και1 για τη χορή
γηση υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές μετά 
από πρόταση της Γ.Σ.Ε.Σ. ή της Ε.Δ.Ε. ' 

β) 25% για κάλυψη λειτουργικών εξόδων του ιδρύμα
τος που αφορούν το Π.Μ.Σ. και 

γ) 10% κρατήσεις υπέρ του Ε.Λ.Κ.Ε. 
Η ανωτέρω κατανομή δεν ισχύει στην περίπτωση χο

ρηγίας ή δωρεάς για συγκεκριμένο σκοπό, καθώς και 
για κρατικές επιχορηγήσεις, οι οποίες κατανέμονται 
σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις. 

3. Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. είναι αρμόδιος για τη σύ
νταξη του προϋπολογισμού και απολογισμού του Προ
γράμματος, τους οποίους υποβάλλει στη Γ.Σ.Ε.Σ., την 
παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού 
και την έκδοση των εντολών πληρωμής των σχετικών 
δαπανών. 

Άρθρο 9 
Διδακτορική διατριβή 

1. α) Ο υποψήφιος που ενδιαφέρεται για την εκπόνηση 
διδακτορικής διατριβής υποβάλλει σχετική αίτηση στη 
Γραμματεία του Τμήματος, στο οποίο ενδιαφέρεται να 
εκπονήσει τη διδακτορική διατριβή, προσδιορίζοντας 
σε γενικές γραμμές το αντικείμενο της. 

Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος εξετάζει αν ο υποψήφιος πλη
ροί τις προϋποθέσεις για την εκπόνηση διδακτορικής 
διατριβής με βάση τα κριτήρια που έχουν τεθεί σύμφω
να με τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών. 

β) Δικαίωμα υποβολής αίτησης για την εκπόνηση δι
δακτορικής διατριβής έχουν κάτοχοι Μ.Δ.Ε. 

Σε [εξαιρετικές περιπτώσεις που προβλέπονται από 
τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών και μετά από 
αιτιολογημένη απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. μπορεί να γίνει 
δεκτός ως υποψήφιος διδάκτορας και μη κάτοχος Μ.Δ.Ε. 
Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ή ισότιμων σχολών μπορούν 
να γίνουν δεκτοί ως υποψήφιοι διδάκτορες μόνο, εφό
σον είναι κάτοχοι Μ.Δ.Ε. 

2. [Για κάθε υποψήφιο διδάκτορα ορίζεται από τη 
Γ.Σ.Ε.Σ. τριμελής συμβουλευτική^επίΐρχιπή για την επί
βλεψη και καΘο^ίηγηση' του υποψηφίου, στην οποία 
μετέχουν ένα (IJjjgAo^AjE.n. του οικείου Τμήματος 
τΤϊ^αθΙΙ ίδα^του καθηγητή, αναπληρωτή καθηγητή ή 
επίκουρου καθηγητή, ως επιβλέπων, και άλλα δύο (2) 
μέλη, τα οποία μπορεί να είναι μέλη Δ.Ε.Π. του ιδίου ή 
άλλου Τμήματος του ιδίου ή άλλου Πανεπιστημίου της 
ημεδαπής ή της αλλοδαπής, αποχωρήσαντες λόγω ορί
ου ηλ(ικίας καθηγητές Α.Ε.Ι., καθηγητές Α.Σ.Ε.Ι. ή μέλη Ε.Π. 
των Tf.EJ. και της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ή ερευνητές των βαθμίδων 
Α', Βΐ ή Γ' αναγνωρισμένου ερευνητικού κέντρου του 
εσωτερικού ή εξωτερικού, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδα
κτορικού διπλώματος. Τα μέλη της επιτροπής πρέπει 
να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα 
με αμτή, στην οποία ο υποψήφιος διδάκτορας εκπονεί 
τη διατριβή του. 

Κάθε μέλος Δ.Ε.Π. μπορεί να επιβλέπει μέχρι πέντε (5) 
το ποίλύ υποψήφιους διδάκτορες. 

3. α} Η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή σε συνερ
γασία με τον υποψήφιο διδάκτορα καθορίζει το θέμα 
της διδακτορικής διατριβής. 

β) Ηι χρονική διάρκεια για την απόκτηση του διδακτο
ρικού! διπλώματος ^ ε ν (αποΡει/ ν α ε ι / ν α ι μικρότερη από 
τρία (|3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία 
ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής. Με 
σχετική απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. μπορεί να προβλέπε'.'αι . 
η παράλληλη παρακολούθηση και επιτυχής περάτωση 
οργανωμένου κύκλου μαθημάτων ή άλλες συναφείς 
δραστηριότητες. 

γ) Για τους υποψήφιους διδάκτορες που γίνονται δε
κτοί κατ' εξαίρεση χωρίς να είναι κάτοχοι Μ.Δ.Ε., σύμ
φωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1β' του άρθρου 
αυτού, το ελάχιστο χρονικό όριο για την απόκτηση του 
διδακτορικού διπλώματος είναι τουλάχιστον τέσσερα (4) 
πλήρη ημερολογιακά έτη από τον ορισμό της τριμελούς 
συμβουλευτικής επιτροπής. ^ r jy j3^m™ar j αυτή, ο υπο
ψήφιος διδάκτορας σποχρεούται να περατώσει οργανω
μένο κύκλο μαθημάτων που ορίζεται από την Γ.Σ.Ε.Σ. στα 
πλαίσια του Π.Μ.Σ. Ο χρόνος παρακολούθησης κύκλου 
υποχρεωτικών μαθημάτων υπολογίζεται στον ελάχιστο 
χρόνο για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος. 

δ) Ο υποψήφιος διδάκτορας έχει υποχρέωση, εφόσον 
του ζητηθεί, να προσφέρει εκπαιδευτικές υπηρεσίες 
στο Τμήμα, στο οποίο εκπονεί τη διατριβή του, συμ
φωνά με τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του 
ιδρύματος. 

ε) Με πρόταση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος και κοινή 
απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευ
μάτων και Οικονομίας και Οικονομικών μπορεί να ανα
τίθεται σε υποψήφιους διδάκτορες η επικουρία μελών 
Δ.Ε.Π. σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο με 
ωριαία αντιμισθία που επιβαρύνει τον προϋπολογισμό 
του ιδρύματος. 
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στ) Η τρ ιμελής συμβουλευτική επιτροπή σε συνερ
γασία με τον υποψήφιο διδάκτορα υποβάλλει έκθεση 
προόδου στη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος στο τέλος κάθε 
χ&όνου από τον ορισμό της. ·. 
( jyb.) Για την τελ ική αξιολόγηση και κρίση της δια

τριβής του υποψήφιου διδάκτορα, μετά την ολοκλή
ρωση των υποχρεώσεων του, ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. 
επταμελής εξεταστική επιτροπή, στην οποία μετέχουν 
και τα μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής. 
Τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη της επταμελούς εξετα
στικής επιτροπής πρέπει να ε ίναι μέλη Δ.Ε.Π., εκ των 
οποίων τουλάχ ιστον δύο (2) πρέπει να ανήκουν στο 
οικείο Τμήμα. Τα υπόλοιπα μέλη της επιτροπής μπορεί 
να είναι μέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή 
ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, αποχωρήσαντες 
λόγω ορίου ηλικίας καθηγητές Α.Ε.Ι., καθηγητές Α.Σ.Ε.Ι. 
ή μέλη Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. και της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ή ερευνητές 
των βαθμίδων Α', Β' ή Γ' αναγνωρισμένου ερευνητικού 
κέντρου του εσωτερικού ή εξωτερικού, οι οποίοι είναι 
κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. 

Όλα τα μέλη της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής 
πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδι
κότητα με αυτή, στην οποία ο υποψήφιος διδάκτορας 
εκπόνησε τη διατριβή του. 

β) Ο υποψήφιος διδάκτορας αναπτύσσει τη δ ιατρι 
βή του, δημόσια, ενώπιον της επταμελούς εξεταστικής 
επιτροπής, η οποία στη συνέχεια κρίνει το πρωτότυπο 
της διατριβής και κατά πόσον αυτή αποτελε ί συμβολή 
στην επιστήμη. Για την έγκριση της διδακτορικής δια
τριβής απαιτείται η σύμφωνη γνώμη τουλάχιστον πέντε 
(5) μελών της επταμελούς εξεταστ ικής επιτροπής.^Η_ 
Ο3ζογόρευρ2ΐτου υποψηφίου σε διδάκτορα γίνετρ^^ςιπό^ 
τη^Γ.Σ.Ε.Σ. Τα σχετικσΓμ^τήνΈν^Υορέϊ7ση καθορίζονται 
στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών. 

γ) Με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. ορίζεται η γλώσσα συγ
γραφής της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ή 
της διδακτορικής διατριβής. 

5. α) Οι μεταπτυχιακοί φο ιτητές για απόκτηση Μ.Δ.Ε. 
και οι υποψήφιοι διδάκτορες που δεν έχουν υγειονομική 
κάλυψη δικαιούνται υγειονομικής και νοσοκομειακής 
περίθαλψης, όπως ισχύει και για τους προπτυχιακούς 
φοιτητές. 

β) Οι διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2640/1998 (ΦΕΚ 
206 Α') εφαρμόζονται αναλόγως και στους μεταπτυχι
ακούς φοιτητές για απόκτηση Μ.Δ.Ε. ή υποψήφιους δ ι 
δάκτορες, σε περίπτωση που πραγματοποιούν πρακτική 
άσκηση σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών τους. 

γ) Για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους 
διδάκτορες εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 
8 του άρθρου 43 του ν. 2413/1996 (ΦΕΚ 124 Α') για τη 
χορήγηση φοιτητικών δανείων. 

Αρθρο 10 
Π.Μ.Σ. ελληνικών Α.Ε.Ι. στην αλλοδαπή και κοινά Π.Μ.Σ. 

μεταξύ ημεδαπών και αλλοδαπών Α.Ε.Ι. 

1. α) Α.Ε.Ι. τ ης ημεδαπής μπορούν να δημιουργούν 
μόνα τους, ή σε συνεργασία μεταξύ τους, αυτοδύνα
μα αυτοχρηματοδοτούμενα Π.Μ.Σ. στο εξωτερικό. Για 
τ α προγράμματα αυτά, το ίδρυμα ή τα συνεργαζόμενα 
ιδρύματα της ημεδαπής οφείλουν να υποβάλουν μελέτη 
σκοπιμότητας και βιωσιμότητας στο Υπουργείο Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπου θα παρουσιάζονται 
αναλυτικά ο προϋπολογισμός, οι πηγές χρηματοδό

τησης, οι διαδικασίες εγκατάστασης, οι ενδεχόμενες 
συνεργασίες, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των 
συμμετεχόντων στο πρόγραμμα, η μετακίνηση του διδα
κτικού προσωπικού, ο τύπος του χορηγούμενου τ ίτλου, η 
οργάνωση και λειτουργία του προγράμματος, η συγκρό
τηση συντονιστικού οργάνου, η γλώσσα διδασκαλίας και 
κάθε άλλο θέμα που κρίνεται αναγκαίο σύμφωνα με το 
ισχύον νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις μεταπτυχιακές 
σπουδές της χώρας υποδοχής. 

β).Α.Ε.Ι. της ημεδαπής μπορούν να συνεργάζονται 
με αναγνωρισμένα ομοταγή ιδρύματα της αλλοδαπής 
για την οργάνωση και λε ιτουργία κοινών Π.Μ.Σ. για χο
ρήγηση Μ.Δ.Ε. Για τα κοινά αυτά Π.Μ.Σ. καταρτ ί ζετα ι 
Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (Ε.Π.Σ.) μεταξύ των 
συνεργαζόμενων ιδρυμάτων, στο οποίο καθορίζονται 
το αντικείμενο του προγράμματος, η διάρκεια της συ
νεργασίας, οι πηγές χρηματοδότησης, οι υποχρεώσεις 
και τα δικαιώματα των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα, 
η μετακίνηση του διδακτικού προσωπικού ή των φοι 
τητών, η χορήγηση ενιαίου τ ί τλου ή χωριστού τ ί τλου 
από κάθε ίδρυμα, ο τύπος του χορηγούμενου τ ί τλου, η 
συγκρότηση συντονιστικού οργάνου με αρμοδιότητες 
αντ ίστοιχες αυτών της ειδικής διατμηματικής επιτρο
πής των διιδρυματικών προγραμμάτων της ημεδαπής, 
η γλώσσα ή οι γλώσσες διδασκαλίας ή συγγραφής και 
κάθε άλλο θέμα που κρίνεται αναγκαίο σύμφωνα με το 
ισχύον νομικό πλαίσιο της νομοθεσίας που διέπει τ ις 
μεταπτυχιακές σπουδές κάθε συνεργαζόμενης χώρας. 
Τα ανωτέρω για το Ε.Π.Σ. ισχύουν και στην περίπτωση 
συνεργασίας για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών. 
Με το Ε.Π.Σ. μπορούν να ορίζονται πλην των άλλων και 
τα επιστημονικά πεδία των διδακτορικών διατριβών. 

γ) Τα Πανεπιστήμια της ημεδαπής μπορούν να συ
νεργάζονται με αναγνωρισμένα ομοταγή ιδρύματα της 
αλλοδαπής για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών 
με συνεπίβλεψη. 

δ) Το Ε.Π.Σ. καταρτ ίζετα ι από τα συνεργαζόμενα ιδρύ
ματα, εγκρίνεται από τ ις Σ.Ε.Σ. αυτών και υποβάλλεται 
από τ α Ελληνικά Ιδρύματα στο Υπουργείο Εθνικής Παι
δείας και Θρησκευμάτων για την έκδοση υπουργικής 
απόφασης, με την οποία γ ίνετα ι η τελ ική έγκριση του 
προγράμματος, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 
6 του παρόντος νόμου. 

ε) Στις περιπτώσεις εκπόνησης διδακτορικής διατρι
βής ορίζεται ένας επιβλέπων από κάθε συνεργαζόμενο 
ίδρυμα. Οι συνεπιβλέποντες συμμετέχουν στην προβλε
πόμενη τρ ιμελή συμβουλευτική επιτροπή. Τη διοικητική 
και οργανωτική ευθύνη της εκπόνησης της. διδακτορικής 
διατριβής αναλαμβάνε ι ένα εκ των συνεργαζόμενων 
ιδρυμάτων, που ορ ίζετα ι στο Ε.Π.Σ. Η διαδικασία εκπό
νησης της διατριβής γ ίνετα ι με τ ις προϋποθέσεις που 
ορ ίζοντα ι στη νομοθεσία της χώρας, το ίδρυμα της 
οποίας έχει τη διοικητική και οργανωτική ευθύνη. Στο 
ίδρυμα αυτό γ ίνετα ι και η τελ ική κρίση της διατριβής 
του υποψηφίου από την επταμελή εξεταστ ική επιτρο
πή του νόμου αυτού για την ελληνική πλευρά, ή την 
αντ ίστο ιχη επιτροπή του ιδρύματος της αλλοδαπής, 
στην οποία συμμετέχουν όλοι οι συνεπιβλέποντες. Στην 
επταμελή εξεταστ ική επιτροπή μπορεί να συμμετέχουν 
εκτός από τους συνεπιβλέποντες της αλλοδαπής και 
ένα ή περισσότερα μέλη Δ.Ε.Π. που ορίζονται από το 
συνεργαζόμενο ίδρυμα της αλλοδαπής, εφόσον αυτό 
προβλέπεται στο Ε.Π.Σ. Στις περιπτώσεις αυτές μπορεί 
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να χορηγείται ενιαίο διδακτορικό δίπλωμα, στο οποίο 
γίνεται μνεία των συνεργαζόμενων ιδρυμάτων ή χωρι
στό διδακτορικό δίπλωμα για τους υποψηφίους κάθε 
χώρας, στο οποίο όμως γίνεται μνεία των συνεργαζό
μενων ιδρυμάτων, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους 
που προβλέπονται στο Ε.Π.Σ. 

στ) Μ.Δ.Ε. και Δ.Δ. που χορηγούνται σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παραγράφου αυτής θεωρούνται αυτοδι
καίως ως ισότιμα με τα χορηγούμενα από τα συνεργαζό
μενα ιδρύματα, στα οποία λειτουργούν τα κοινά Π.Μ.Σ. 

2. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων ρυθμίζεται κάθε σχετικό με το άρθρο 
αυτό ζήτημα. 

Άρθρο 11 
Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 

1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) 
είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), τα 
οποία τελούν υπό την εποπτεία του Υπουργού Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων και έχουν ως αντικείμε
νο την έρευνα σε μια καθορισμένη περιοχή της επι
στήμης ή της τεχνολογίας. Τα Ε.Π.Ι. λειτουργούν στο 
πλαίσιο ενός ή περισσότερων Τμημάτων του ίδιου ή 
άλλων Πανεπιστημίων και μπορούν να συνεργάζονται 
και με φορείς του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα και 
με επιστημονικές ενώσεις και συλλόγους της ημεδαπής 
ή της αλλοδαπής. 

Τα Ε.Π.Ι. δεν ανήκουν στο δημόσιο τομέα, όπως έχει 
οριοθετηθεί από τις κείμενες διατάξεις. ' 

β) Η ίδρυση ενός Ε.Π.Ι. αποσκοπεί στην ενίσχυση των 
ερευνητικών δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται 
από τα Τμήματα των Πανεπιστημίων και: τους Τομείς 
τους, όπως επίσης από τα Εργαστήρια και τις Κλινι
κές. Ειδικότερα, η ίδρυση ενός Ε.Π.Ι. αποσκοπεί και 
στην ανάπτυξη ερευνητικών δραστηριοτήτων κυρίως 
διεπιστημονικού, διατμηματικού ή διαπανεπιστημιακού 
χαρακτήρα, περιφερειακής ή εθνικής εμβέλειας, ή σε 
περιοχές που αποτελούν εθνικές στρατηγικές επιλογές 
και προτεραιότητες ή στην ανάπτυξη ερευνητικών δρα
στηριοτήτων που απαιτούν υποδομές μεγάλης κλίμακας. 
Σε κάθε περίπτωση, η ίδρυση ενός Ε.Π.Ι. αποσκοπεί και 
στην ερευνητική υποστήριξη του επιτελούμενου εκ
παιδευτικού έργου, ιδίως σε μεταπτυχιακό επίπεδο, με 
διασφάλιση αποτελεσματικής αλληλεπίδρασης μεταξύ 
μεταπτυχιακών σπουδών και έρευνας. 

γ) Η ίδρυση ενός Ε.Π.Ι. εντάσσεται στο συνολικό στρα
τηγικό σχεδιασμό έρευνας του οικείου Πανεπιστημίου 
ή των συνεργαζόμενων Πανεπιστημίων. 

δ) Στα Ε.Π.Ι. μπορεί να εκπονείται μέρος ή και το σύνο
λο της διπλωματικής εργασίας μεταπτυχιακών φοιτητών 
και της διδακτορικής διατριβής υποψήφιων διδακτόρων. 
Στις περιπτώσεις αυτές, η Γ.Σ.Ε.Σ. του οικείου Τμήματος 
ή οι Γ.Σ.Ε.Σ. των συνεργαζόμενων με το Ε.Π.Ι. Τμημάτων 
δύνανται να αποφασίσουν τη συμμετοχή ενός (1) ερευ
νητή, που είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος, στις 
οικείες τριμελείς συμβουλευτικές επιτροπές και στις 
αντίστοιχες επταμελείς εξεταστικές επιτροπές. 

2. Τα Ε.Π.Ι. ιδρύονται με προεδρικό διάταγμα, το οποίο 
εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και 
Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. 
Για την ίδρυση Ε.Π.Ι. απαιτείται πρόταση της Γ.Σ.Ε.Σ. του 
Τμήματος και έγκριση της Σ.Ε.Σ. 

3. (Στοιχεία κάθε πρότασης για την ίδρυση Ε.Π.Ι., τα 
οποία αναφέρονται και στο σχετικό προεδρικό διάταγ
μα, είναι ιδίως τα ακόλουθα: 

α) [Το αντικείμενο, ο σκοπός, οι στόχοι και η έδρα του. 
β) Η σχέση του με τα προγράμματα μεταπτυχιακών 

σπουδών. 
γ) !θι τομείς ανάπτυξης των ερευνητικών δραστηρι

οτήτων. 
δ) Οι φορείς, τα συνεργαζόμενα νομικά και τυχόν φυ

σικά πρόσωπα και οι όροι συνεργασίας τους. 
ε) ,Μελέτη σκοπιμότητας και βιωσιμότητας και έκθε

ση συμβατότητας με το στρατηγικό σχεδιασμό και τον 
ακαδημαϊκό-αναπτυξιακό προγραμματισμό του οικείου 
Πανεπιστημίου ή των συνεργαζόμενων Πανεπιστημίων. 

στ) Η αρχική χρονική διάρκεια, η δυνατότητα ανα
νέωσης ή κατάργησης ανάλογα με τα αποτελέσματα 
της αξιολόγησης, οι χώροι και η υπάρχουσα ή αναγκαία 
υλικοτεχνική υποδομή, καθώς και οι πηγές και το ύψος 
της χρηματοδότησης αναλυτικά, 

ζ) ί α σχετικά με την οικονομική διαχείριση και τον 
οικονομικό έλεγχο των ΕΑΙ. 

η) Τα προσόντα, οι διαδικασίες πλήρωσης και ο αριθ
μός των θέσεων του προσωπικού κατά κατηγορία και 
ειδικότητα, η αποζημίωση των μελών του Δ.Σ., οι απο
δοχές του Διευθυντή και γενικά κάθε θέμα σχετικά με 
την οργάνωση, τη δομή και τη λειτουργία του Ε.Π.Ι. 

4. α) Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμά
των ρπορεί να χρηματοδοτεί βάσει κριτηρίων ποιότη
τας και των αποτελεσμάτων αξιολόγησης των οικείων 
ΤμημΙάτων, σύμφωνα με το ν. 3374/2005, την ίδρυση και 
λειτουργία Ε.Π.Ι., τα οποία εμπίπτουν σε συγκεκριμένες 
περιοχές της επιστήμης ή της τεχνολογίας, που καθορί
ζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων και ανακοινώνονται στα Πανεπιστήμια. 

β) "[α Ε.Π.Ι. υποχρεούνται να καταβάλλουν στα Πανε
πιστήμια, με τα οποία είναι συνδεδεμένα, ποσοστό των 
ετήσιων εσόδων τους από τις χρηματοδοτήσεις των 
κάθε'είδους ερευνητικών δραστηριοτήτων τους, εκτός 
εκείνων που προέρχονται από κρατική ή κοινοτική επι
χορήγηση ή αφορούν στις υποδομές τους ή δίνονται ει
δικά στο Ε.Π.Ι. για τη χορήγηση υποτροφιών. Το εν λόγω 
ποσοστό, το οποίο δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο του 
15% των ετήσιων εσόδων τους, καθορίζεται με απόφαση 
της Σ.Ε.Σ. κάθε ιδρύματος, λαμβανομένου υπόψη κατά 
πόσο το Ε.Π.Ι. χρησιμοποιεί ή όχι υποδομές του οικείου 
Πανεπιστημίου. Το ανωτέρω ποσό, που καταβάλλεται 
από τα Ε.Π.Ι. στα συνδεδεμένα ιδρύματα, κατατίθεται 
ετησίως στους Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων'Ερευ-
νας των οικείων ιδρυμάτων. 

γ) Σε περίπτωση διάλυσης του Ε.Π.Ι., μετά την εκκαθά
ριση τα περιουσιακά του στοιχεία καταγράφονται από 
τριμελή επιτροπή, στην οποία προεδρεύει ο Αντιπρύ
τανης Οικονομικών Υποθέσεων του οικείου ιδρύματος 
και μετέχουν δύο υπάλληλοι της οικονομικής υπηρεσίας 
του ιδρύματος, οριζόμενοι από αυτόν. Τα εναπομένοντα 
περιουσιακά στοιχεία περιέρχονται στο οικείο ίδρυμα. 

δ) Τα Ε.Π.Ι. μπορούν να χρηματοδοτούνται από οποι
ονδήποτε φορέα του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, να 
συμμετέχουν σε χρηματοδοτήσεις που προβλέπονται 
στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) και 
να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις με το Δημό
σιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. του ευρύτερου δημόσιου τομέα. 
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Στο πλαίσιο των σχετικών διατάξεων της ισχύουσας 
εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας, τα ως άνω νομικά 
πρόσωπα αυτά μπορούν επίσης να αναθέτουν απευ
θείας σε Ε.Π.Ι. έναντι αμοιβής έργο παροχής αγαθών, 
υπηρεσιών ή προϊόντων εφαρμοσμένης έρευνας. Για την 
ανάθεση καταρτ ίζετα ι αμφοτεροβαρής σύμβαση, στην 
οποία ορίζονται οι όροι εκτέλεσης της και οι αμοιβαίες 
υποχρεώσεις και τα δικαιώματα μεταξύ των συμβαλ
λόμενων μερών. 

5. α) Το Ε.Π.Ι. διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) 
που αποτελε ίται από: !• 

αα) Τον Διευθυντή του Ε.Π.Ι. 
αβ) Τρία (3) μέλη Δ.Ε.Π. κάθε Τμήματος που συμμετέχει 

στο Ε.Π.Ι., του ίδιου ή του συγγενέστερου γνωστικού 
αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο που καλύπτει 
το Ε.Π.Ι., τα οποία ορίζονται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του οικείου 
ή των οικείων Τμημάτων τα οποία συμμετέχουν ενεργά 
στα ερευνητικά προγράμματα ταυ Ινστιτούτου. 

Σε περίπτωση συνεργασίας τριών (3) ή περισσότερων 
Τμημάτων του ίδιου ή άλλου Πανεπιστημίου για την 
ίδρυση Ε.Π.Ι., κάθε Τμήμα συμμετέχει στο Δ.Σ. με ένα (1) ή 
δύο (2) το πολύ μέλη Δ.Ε.Π., όπως καθορίζεται εκάστοτε 
με το προεδρικό δ ιάταγμα ίδρυσης του. 

αγ)Έναν (1) εκπρόσωπο κάθε φορέα που συμμετέχει 
στο Ε.Π.Ι. | 

αδ)Έναν (1) ερευνητή του Ε.Π.Ι.!> 
β) Η θητεία του Δ.Σ. είναι τετραετής . 
6. α) Το Δ.Σ. αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά 

στη διοίκηση και τη λε ι τουργ ία Του ινστιτούτου, στη 
διαχείριση της περιουσίας, στη. διάθεση των πόρων 
του και γενικά γ ια κάθε ενέργε ια που σχετ ί ζετα ι με 
την εκπλήρωση των σκοπών τοψ κατά τα ειδικότερα 
οριζόμενα στο προεδρικό δ ιάταγμα ίδρυσης και τον 
εσωτερικό κανονισμό λε ιτουργίας του. 

β) Η Σ.Ε.Σ. του οικείου ή των οικείων ιδρυμάτων ορί
ζει τη διαδικασία προκήρυξης, κρίσης και επιλογής και 
διορίζει έναν καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή ενός 
από τα Τμήματα που συμμετέχουν στο Ινστιτούτο ως 
Διευθυντή του Ε.Π.Ι. με τ ε τ ρ α ε τ ή θητεία, ύστερα από 
πρόταση των Γ.Σ.Ε.Σ. των συνεργαζόμενων Τμημάτων, 
ο οποίος και προεδρεύει στο Δ.Σ. Με την ίδια απόφαση 
ορίζεται το μέλος Δ.Σ. που θα αναπληρώνει τον Διευ
θυντή σε περίπτωση κωλύματος. Ο Διευθυντής ασκεί 
τ ις αρμοδιότητες που του ανατ ίθενται από το Δ.Σ. και 
τον εσωτερικό κανονισμό λε ιτουργίας του Ε.Π.Ι. Ο κατά 
τα ανωτέρω οριζόμενος Διευθυντής πρέπει να είναι 
επιστήμονας αναγνωρισμένου κύρους, να έχει πείρα και 
ερευνητική δραστηριότητα σε τομείς που εντάσσονται 
στις δραστηριότητες του ινστιτούτου και γενικά να έχει 
ερευνητικό και επιστημονικό έργο με διεθνή αναγνώρι
ση. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. μπορεί να ανανεώνεται 
με την ίδια διαδικασία. 

γ) Για τη συγκρότηση του Δ.Σ. και για το διορισμό του 
Διευθυντή εκδίδεται σχετική διαπιστωτική απόφαση του 
οικείου Πρύτανη, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. Σε περίπτωση συνεργασίας δύο ή 
περισσότερων Πανεπιστημίων για την ίδρυση Ε.Π.Ι., με 
το ιδρυτικό προεδρικό διάταγμα καθορίζεται το ίδρυμα 
εκείνο, η Σ.Ε.Σ. του οποίου διορίζει τον Διευθυντή από 
μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου Πανεπιστημίου και με απόφαση 
του Πρύτανη του οποίου γ ίνοντα ι η συγκρότηση του 
Δ.Σ. και ο διορισμός του Διευθυντή. 

7. α) Εντός εξαμήνου από τη δημοσίευση στην Εφημε
ρίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης του Πρύτανη για 
τη συγκρότηση του Δ.Σ. και το διορισμό του Διευθυντή 
εκδ ίδετα ι ο εσωτερικός κανονισμός λε ιτουργίας του 
Ε.Π.Ι. με απόφαση του Δ.Σ. και έγκριση της Σ.Ε.Σ. 

β) Το ερευνητικό και άλλο έργο των Ε.Π.Ι. υπόκειται 
σε αξιολόγηση σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3374/ 
2005, με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων που προ
βλέπονται για την αξιολόγηση επί μέρους ερευνητικών 
προγραμμάτων. 

γ) Ανεξάρτητα από τ ις κατά το προηγούμενο εδάφιο 
διαδικασίες αξιολόγησης τα Ε.Π.Ι. υποχρεούνται να υπο
βάλλουν προς το Τμήμα, τη Σύγκλητο και το Υπουργείο 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων στο τέλος κάθε 
ακαδημαϊκού έτους πλήρη απολογισμό του ερευνητικού 
και άλλου έργου που επιτελέστηκε από αυτά. Ο σχετ ι 
κός απολογισμός κοινοποιείται στη Μονάδα Διασφάλι
σης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του οικείου Πανεπιστημίου και 
δημοσιεύεται στο διαδικτυακό τόπο του ιδρύματος. 

8. α) Το προσωπικό των Ε.Π.Ι. δ ιακρίνεται σε ερευ
νητικό, τεχνικό και διοικητικό. Στο τεχνικό προσωπικό 
περιλαμβάνονται ε ιδ ικοί τεχνικοί που κατέχουν πτυχίο 
Α.Ε.Ι. και διαθέτουν ειδικές γνώσεις και εμπειρία σε θέ
ματα υποδομής και υποστήριξης της έρευνας και της 
τεχνολογίας. 

β) Το διοικητικό προσωπικό προσλαμβάνεται με σύμ
βαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. 

γ) Οι θέσεις του ερευνητικού, τεχνικού και διοικητι
κού προσωπικού των Ε.Π.Ι. μπορούν να πληρούνται με 
αποσπάσεις μόνιμων τεχνικών ή διοικητικών υπαλλήλων, 
ειδικών επιστημόνων ή ερευνητών από υπηρεσίες του 
Δημοσίου ή από ν.π.δ.δ. ή ν.π.ι.δ. του ευρύτερου δημό
σιου τομέα, ύστερα από γνώμη του αρμόδιου οργάνου 
διοίκησης και του οικείου φορέα εκπροσώπησης του 
και αίτηση του ενδιαφερομένου. Η μισθοδοσία και οι 
εργοδοτ ικές ε ισφορές για τους αποσπασμένους υπαλ
λήλους καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Ε.Π.Ι. 
Οι αποσπάσεις γ ίνοντα ι μόνο για συγκεκριμένο χρονι
κό διάστημα, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει την 
πενταετ ία. 

9. Με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Π.Ι. δύναται να χορηγού
ντα ι υποτροφίες σε συνεργαζόμενους με το Ε.Π.Ι. μετα
πτυχιακούς φο ι τητές για την εκπόνηση Μ.Δ.Ε. ή Δ.Δ. 

10. α) Τα υφ ιστάμενα κατά την έναρξη ισχύος του 
νόμου αυτού Ε.Π.Ι. απαιτε ί τα ι απαραιτήτως να έχουν 
ολοκληρώσει τ ις διαδικασίες αξιολόγησης τους εντός 
δύο (2) ετών από τη δημοσίευση του νόμου αυτού στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Σε αντ ίθετη περίπτωση 
καταργε ί τα ι το Ε.Π.Ι. 

β) Τα Ε.Π.Ι. τα οποία υφίστανται κατά το χρόνο έναρ
ξης ισχύος του παρόντος νόμου λειτουργούν για δύο 
(2) χρόνια από τη δημοσίευση του νόμου αυτού στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Εντός του χρόνου αυτού 
πρέπει υποχρεωτικώς να προσαρμοσθούν στις διατάξεις 
του παρόντος νόμου. 

γ) Το υπηρετούν διοικητικό προσωπικό κάθε κατηγορί
ας των ήδη λειτουργούντων Ε.Π.Ι., σε περίπτωση καταρ
γήσεως αυτών, με ταφέρετα ι υποχρεωτικά στο Α.Ε.Ι. με 
το οποίο είναι συνδεδεμένο το Ε.Π.Ι. ή σε άλλα Α.Ε.Ι. ή 
στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. 
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Άρθρο 12 - - - - - - -
Καταργούμενες διατάξεις - Μεταβατικές ρυθμίσεις 

ιονται 1. Δίδακτρα που~εχουν καταβληθεί ή κάταβάλλ 
για Π.Μ.Σ. που συστήθηκαν με βάση το ν. 2083/199$ (ΦΕΚ 
159 Α'), και αμοιβές ή αποζημιώσεις που καταβλήθη
καν ή καταβάλλονται για τη λειτουργία των Π.Μ.Σ. σε 
μέλη Δ.Ε.Π. και στο διοικητικό προσωπικό του οϊκείου 
ή άλλων Α.Ε.Ι., δεν αναζητούνται και εξακολουθούν να 
εισπράττονται ή να καταβάλλονται νομίμως, εφόσον 
υπήρξαν σχετικές αποφάσεις της Σ.Ε.Σ. ή της Συγκλή
του του οικείου ή των οικείων Α.Ε.Ι., προκειμένου περί 
διαπανεπιστημιακών Π.Μ.Σ., ή τα δίδακτρα και οι αμοιβές 
ή αποζημιώσεις αυτές περιλαμβάνονται στις σχετικές 

2.]Με την επιφύλαξΓ> τ ^ ^ α τ ^ ^ η ΐ ο υ άρθρου 4 του 
y-JflaZ/JgCKM (ΦΕΚ 2 3 Τ ? Π ^ ω με 
'το άρθρο 3 του^gp/ggQSJ^EK..278 ΑΊ. απάτα.Bnuo-
σίευση του παρόντος νόμου Καταργούνται οι διατάξεις) 
των ά ρ θ ρ ω ν ^ Τ Ι ^ Ι ^ 14 nQQ.JjcaiJ? TOJjJ^£Q^3pBg2^ 
όπως ίσχυαν|τσαρ5^ 22ΓτουΤ3404/ 20Ό57καβδςκαι 
κάθε άλλη γενική ή ειδική"διάταξη που είναι αντίθετη 
στις διατάξεις του παρόντος νόμου ή αφορά σε θέματα 
που ρυθμίζονται διαφορετικά από αυτόν. Οι διατάξεις * 
όμως αυτές εξακολουθούν να ισχύουν γ^ΤδΊ3ς~ηδΤ] 
εγγεγραμμένους μεταπτυχιακούς φοιτητές σε Π.Μ Σ. και 
για τους υποψήφιους διδάκτορες που έχουν ήδη γίνει 
δεκτοί πριν τη δημοσίευση του παρόντος νόμουΐστην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και σε κάθε περίπτωρη το ·>\ 

1 ανώτερο για μια τριετία από την έναρξη ισχύος του . ^ 
3. Τα ήδη υφιστάμενα Π.Μ:Σ. στα Πανεπιστήμια (kai τα 

Π.Μ.Σ. σύμπραξης των Τ.Ε.Ι. και της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε, με Πα
νεπιστήμια της ημεδαπής ή της αλλοδαπής παύουν να 
λειτουργούν, εάν εντός δύο (2) ετών από τη δημοσίευση 
του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεις δεν 
έχουν προσαρμοσθεί στις διατάξεις του. ί 

4. Οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών της.Εθνικήο Σχο
λής Δημόσιας Υγείας, που χορηγούνται σύμφωνα ρε τις 
διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 2194/19941 (ΦΕΚ 
34 Α') και της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 2517) 1997 
(ΦΕΚ 160 Α'), διάρκειας ενός (1) ή δύο (2) ετών ανάλογα 
με το πρόγραμμα, είναι ισότιμοι προς τους μεταπτυ
χιακούς τίτλους ειδίκευσης των Α.Ε.Ι. Το πρόγραμμα 
σπουδών της Σχολής υπόκειται σε αξιολόγηση κατ' ανά
λογη εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3374/ 2005, εντός 
διετίας από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. 
Σε αξιολόγηση υπόκειται επίσης κάθε νέο πρόγραμμα 
σπουδών ή παράταση λειτουργούντος προγράμματος 
σπουδών εντός διετίας από την έγκριση του ή από την 
έγκριση της παράτασης του. 

5. Στο τέλος της παραγράφου 22 του άρθρου 28 του 
ν. 2083/1992 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο που έχει 
ως εξής: 

«Στην περίπτωση αυτή, η θητεία του διευθυντή αυτού 
λήγει με απόφαση της Γ.Σ. του Τμήματος, με την οποία 
η διεύθυνση της κλινικής ή του εργαστηρίου ανατί
θεται σε μέλος Δ.Ε.Π. που έχει διοριστεί στο μεταξύ 
στη βαθμίδα του καθηγητή του αντίστοιχου γνωστικού 
αντικειμένου και ανήκει στον οικείο τομέα ή στο οικείο 
τμήμα.» 

Αρθρο 13 
} Συντομογραφίες 
Στο πλαίσιο του παρόντος νόμου, οι ακόλουθοι όροι 

έχουν την εξής έννοια: 
Α.Ε.Ι.: Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 
Μ.Δ.Ε.: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης 
Δ.Δ.: Διδακτορικό Δίπλωμα 
Τ.Ε.Ι.: Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ιδρυμα 
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.: Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και 
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 
Π.Μ.Σ.: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
Σ.Ε.Σ.: Σύγκλητος Ειδικής Σύνθεσης 
Δ.Ε.Π.: Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό 
Ε.Π.: Εκπαιδευτικό Προσωπικό 
Γ.Σ.Ε.Σ.: Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης 
Ε.Δ.Ε.: Ειδική Διατμηματική Επιτροπή 
Ε.Μ.Σ.: Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών 
Σ.Ε.: Συντονιστική Επιτροπή 
Ι.Κ.Υ.:'Ιδρυμα Κρατικών Υποτροφιών 
Ε.Π.Σ.: Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας 
Ε.Λ.Κ.Ε.: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας 
Α.Σ.Ε.Ι.: Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 
Ε.Π.Ι.: Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο 
Δ.Σ.: Διοικητικό Συμβούλιο 
ΜΟ.ΔΙ.Π.: Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας 
Ε.Σ.Π.Α.: Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 

Αρθρο 14 
Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευση 
του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζε
ται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις του. 

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως 
νόμου του Κράτους. 

Αθήνα, 15 Ιουλίου 2008 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ 
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

Ε. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

Ε. ΣΤΥΛίΑΝΙΔΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

χ. ΦΩΛΙΆΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Φ. ΠΑΛΛΗ - ΠΕΤΡΑΛΙΑ 
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ 

Θεωρήθηκε και τέθηκε ή Μεγάλη Σφραγίδα του Κρά
τους. 

Αθήνα, 16 Ιουλίου 2008 
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

Σ. ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ 
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Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, η διάκο 
πή της λειτουργίας τους κατ' εφαρμογή των διατάξεων 
του άρθρου 22 παρ. 5 του παρόντος νόμου. 
2. Σπουδαστές οι οποίοι κατά τη λήξη της μεταβατι
κής περιόδου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου 
φοιτούν σε Ε.Ε.Σ. ή άλλο πάροχο υπηρεσιών μεταλυκει-
ακής εκπαίδευσης και κατάρτισης που δεν θα λάβουν 
τις προβλεπόμενες άδειες μπορούν να μετεγγράφονται 
για το υπόλοιπο της φοίτησης τους σε αδειοδοτημένο 
Κολλέγιο ή άλλο Ε.Ε.Σ.. 

Άρθρο 24 ^ [ & 
Λοιπές διατάξεις 
Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 
12 του ν. 3685/2008 «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυ 
χιακές σπουδές» αντικαθίσταται ως εξής: 
«Οι διατάξεις όμως αυτές εξακολουθούν να ισχύουν 
για τους ήδη εγγεγραμμένους μεταπτυχιακούς φ ο ι τ η 
τές σε Π.Μ.Σ. και για τους υποψήφιους διδάκτορες που 
έχουν γίνει δεκτοί πριν τη δημοσίευση του παρόντος 
νόμου. Κατ'εξαίρεση εφαρμόζονται οι διατάξεις του 
παρόντος νόμου εφόσον δεν έχει συγκροτηθεί, κατά 
τη δημοσίευση του, η επταμελής εξεταστική επιτροπή 
κρίσεως του υποψήφιου διδάκτορα.» Μ ϋ 

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ 
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
Θ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 
Ε. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ 

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα 
του Κράτους 

Αθήνα, 22 Αυγούστου 2008 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
Σ. ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ 

Άρθρο 25 ^ 
Έναρξη ισχύος 
Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευση 
του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζε
ται διαφορετικά σε επί μέρους διατάξεις του. 
Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως 
νόμου του Κράτους. 

Λευκάδα, 20 Αυγούστου 2008 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
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της διαδικασίας που προβλέπεται από τις κείμενες δι
ατάξεις, εφόσον η πρόταση για την προκήρυξη ή πλή
ρωση των θέσεων υποβάλλεται μέσα σε αποκλειστική 
προθεσμία ενός (1) έτους από την ημερομηνία που η 
θέση παρέμεινε κενή. 

Αρθρο 24 

Λήψη αποφάσεων Συγκλήτου 
Πανεπιστημίου και Συνέλευσης ΤΕΙ 

Αν για οποιονδήποτε λόγο. δεν καθίσταται δυνατή 
η πραγματοποίηση συνεδρίασης ή η λήψη απόφασης· 
Συγκλήτου Πανεπιστημίου· ή Συνέλευσης ΤΕ! επί δύο 
διαδοχικές φορές για τα ίδια θέματα της ημερήσιας. 
διάταξης,, οι αποφάσεις για τα θέματα αυτά λαμβά
νονται από το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημί
ου ή το Συμβούλιο του ΤΕΙ. Η αδυναμία συνεδρίασης 
ή λήψης απόφασης διαπιστώνεται με αιτιολογημένη 
απόφαση του οικείου Πρύτανη ή Προέδρου, ο οποίος. 
συγκαλεί άμεσα το Πρυτανικό Συμβούλιο Πανεπιστημί
ου ή το Συμβούλιο ΤΕΙ για τη λήψη απόφασης επί των 
θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της μη δυνάμενης να 
πραγματοποιηθεί συνεδρίασης, της Συγκλήτου ή Συνέ
λευσης αντίστοιχα. 

Αρθρο 25 

Κατατακτήριες, εξετάσεις 

Τα δύο τελευταία εδάφια, της παραγράφου 3 του 
άρθρου 15' του ν. 3404/2005, που προστέθηκαν με την 
παράγραφο 1 του άρθρου 26 του ν. 3467/2006 (ΦΕΚ 128 
Α'), αντικαθίστανται ως εξής: 

«Επιτρέπεται η πλήρωση των κενών θέσεων της κα
τηγορίας υποψήφιων για κατάταξη πτυχιούχων ΤΕΙ, ποσ 
τυχόν προκύπτουν μετά από διενέργεια ενιαίων κατα
τακτήριων εξετάσεων,, από επιτυχόντες της .κατηγορίας 
πτυχιούχων Πανεπιστημίου. Επίσης επιτρέπεται η πλή
ρωση των κενών θέσεων της κατηγορίας υποψήφιων 
για κατάταξη' πτυχιούχων Πανεπιστημίων, που τυχόν 
προκύπτουν μετά από διενέργεια ενιαίων κατατακτήρι
ων εξετάσεων, από επιτυχόντες της κατηγορίας πτυχι
ούχων ΤΕΙ. Αν υπάρχουν περισσότεροι επιτυχόντες από 
την αυτή κατηγορία με την ίδια συνολική, βαθμολογία, 
για την πλήρωση των κενών θέσεων και για την απο
φυγή της υπέρβασης' του ποσοστού των κατατάξεων, 
λαμβάνονται υπόψη τα κριτήρια της παραγράφου 4 του 
άρθρου 15 του νόμου αυτού.» 

Αρθρο 26 

Απολύσεις λόγω συμπληρώσεως ορίου ηλικίας και 
τριακονταπενταετούς υπηρεσίας 

Απολύσεις λόγω συμπληρώσεως ορίου ηλικίας και 
τριακονταπενταετούς υπηρεσίας κατά το άρθρο 155 του 
Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων 
και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., που κυρώθηκε με το άρθρο 
πρώτο του ν, 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α'), για τους βοηθούς, 
επιστημονικούς συνεργάτες, επιμελητές, τα μέλη ΕΤΕΠ 
και ΕΕΑΙΠ των Πανεπιστημίων και τα μέλη ΕΤΠ των ΤΕ! 
πραγματοποιούνται στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους 
εντός του οποίου συμπληρώνεται το σχετικό όριο ηλι
κίας και της τριακονταπενταετοΰς υπηρεσίας. 

Αρθρο 27 . \ 
Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜ.Σ) \ 

1. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 5 του ν. 3685/2003 
διαγράφονται οι λέξεις «μόνιμο» και «μόνιμα». 

2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 
8 του ν. 3685/2008 αντικαθίσταται ως εξής: 

«2. Η διαχείριση των εσόδων και εξόδων των Π.Μ.Σ. . 
γίνεται από τον Ειδικό Λογαριασμό' Κονδυλίων'Ε'ρευνας 
(Ε.Α.Κ,Ε.) και τα έσοδα κατανέμονται ως εξής>. ,' 

3. Η περίπτωση β' της παραγράφου 2 του άρθρου 8 ; 
του v.. 3685/2008 αντικαθίσταται ως εξής: [ 

«β) 25% για κάλυψη λειτουργικών εξόδων του ιδρύμα
τος που αφορούν το Π.Μ.Σ. οι κατηγορίες'των οποίων 
ορίζονται με απόφαση της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης 
U^jC Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης και». \ ^ 
Μ^ατα'ργείται το-τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 
του άρθρου 12 του ν. 3685/2008, όπως ίσχυε με την προ
σθήκη του άρθρου 24 του ν 3696/Ζ008 (ΦΕΚ 177 Α'). -

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ^ ^ ^ 

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Αρθρο 28 

θέματα Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας 
Ανωτάτης Εκπαίδευσης (ΑΔΙΠ.) 

1. Στο άρθρα 8 του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189 Α>καταργεί-
τα ι η παράγραφο.ς 7 και προστίθεται νέα παράγραφος 
7 που έχει ως εξής-. 

«7. Οι δαπάνες μετακίνησης για την εκτέλεση των 
καθηκόντων των μελών της Επιτροπής Εξωτερικής Αξι 
ολόγησης (ΕΕΑ) (αντίτιμο εισιτηρίων συγκοινωνιακών 
μέσων ή δαπάνη χρήσης ιδιόκτητου ή μισθωμένου με
ταφορικού μέσου; έξοδα διανυκτέρευσης και ημερήσια 
αποζημίωση για το έργο της αξιολόγησης) καλύπτο
νται από την Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας Ανώτατης 
Εκπαίδευσης (ΑΔΙΠ). Με κοινή απόφαση των Υπουρ
γών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας 
και θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως, καθορίζονται, κατά παρέκκλιση των 
κείμενων διατάξεων, το ποσό των δαπανών αυτώνΓ η 
διαδικασία κάλυψης τους, τα αναγκαία δικαιολογητικά 
και.κάθε σχετική λεπτομέρεια.» 

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 13· του ν'.. 3374/2005 
αντικαθίσταται ως εξής: 

«3. Για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει την 
31η Δεκεμβρίου 2013, η ΑΔΙΠ δύναται να προσλαμβά
νει, κατά το πρώτο στάδιο λειτουργίας της, διοικητικό 
και επιστημονικό προσωπικό με σύμβαση έργου, κατά 
παρέκκλιση από τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 
3374/2005, το οποίο αποχωρεί μετά τη λήξη των συμβά
σεων. Οι εν λόγω συμβάσεις'εξαιρούνται της εφαρμογής 
των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 206 
Α), όπως εκάστοτε ισχύουν, οι δε όροι και διαδικασία 
ανάθεσης τους καθορίζονται με σχετικές αποφάσεις 
της ΑΔΙΠ. Η σχετική χρηματοδότηση βαρύνει το εκάστο
τε ισχύον Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων.» 

3.α) Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της παραγρά
φου 4 του άρθρου 11 του ν. 3374/2005 προστίθεται εδά
φιο, ως εξής: 


